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MÖJLIGHET TILL EGET KONTOR I LULEÅS MODERNASTE KONTORSBYGGNAD

Det är här ni
möter framtiden
Nu finns möjlighet att hyra moderna kontorsytor om 257 – 525 kvm i centralt belägen nyproduktion. Kontorshuset är ett unikt byggprojekt
som spänner över områdena hållbarhet, stadsutveckling och modern samverkansmiljö.
Hyresgäster ges fortfarande möjlighet att göra
anpassningar av kontorsytorna efter verksamhetens behov och önskemål. Ljusa öppna ytor ger
flexibilitet och goda förutsättningar att skapa en
modern och yteffektiv lokal oavsett om man vill
sitta delvis rumsindelat, i kontorslandskap eller
aktivitetsbaserat.
Huset kommer även att rymma ett coworking space
med flexibla kontorslösningar för entreprenörer
som vill ha tillgång ett stort nätverk av människor
med kunskap och ideér som kan hjälpa ditt företag
att växa.
Högst upp, med stor terass och magnifik utsikt
över Luleå, finns husets gemensamma mötesplats
som rymmer stora köks-, konferens- och fikautrymmen. Här finns gott om plats att samverka och anordna event, möten och aktiviteter.
Våningen rymmer även stort showroom för möjlighet till demos och visningar.
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Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena vid planeringen av huset. Huset uppfyller högt ställda krav på energiförbrukning och
elförsörjs genom solceller. Parkeringen är utrustad
med laddstolpar för elbilar och generösa cykelparkeringar. Huset kommer även att miljöklassas
som Mörkgrön/deep Green (TM Skanska) vilket
innebär att huset byggs med 100% hållbara
material, inga farliga ämnen byggs in och inget
byggmaterial går till deponi.
Som hyresgäst tar du del av service som förenklar vardagen för ditt företag. Utöver kontorsytan
har ni tillgång till kontorsservice, omklädningsrum,
gemensamma utrymmen, parkering och cykelparkering. Huset förväntas vara klart för inflyttning
under november-december 2021.
Kontorsbyggnaden på totalt 3 500 kvadratmeter
blir en plats där entreprenörer, innovativa företag
och olika kompetenser ska kunna lära av varandra
och växa tillsammans. En öppen och aktiv miljö där
företag, människor och möjligheter kan samverka i
centrala Luleå.

Tilsammans skapar vi

norra Sveriges
bästa community
för innovativa företag
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Tillsammans utgör vi navet i det nya område som tar form på Östermalm. Hos oss
får du som hyresgäst en unik möjlighet till samverkan i ett innovativt community där
medlemmar utvecklas av och med varandra. Välkommen till ditt nya hem.
Här har du nära till allt – kollektivtrafik, busstation, och järnväg. Med Storgatans
förlängning österut blir Mobilaris-huset en del av det moderna stads- och näringslivet i Luleå.

KATEGORI: Kontor
TILLTRÄDE: 2021-11-01

Tillträdesdatumet kan ändras

STORLEK: 257

- 525 m2

HYRA: Begär

hyresuppgift
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Framtidens arbetsplats
Som hyresgäst får du tillgång till ett komplett spektrum av toppmoderna faciliteter och tjänster. Det finns
parkeringsplatser för anställda och besökare, samt elbilsplatser med moderna laddstationer. Invändigt
finns ett gemensamt kök, omklädningsrum och dusch, mötes- och konferensrum samt WC på varje plan.
Hissen tar dig till samtliga våningar, inklusive terrassen högst upp med utsikt över staden.









Moderna och flexibla
arbetsytor

Conciergetjänster

Utrymmen för seminarier och
konferenser

Träning och hälsa









Sportutrustning

Afterwork och events

Gemensamma aktiviteter för
medlemmar

Stora mötesrum och
demolokaler med den
senaste tekniken







Gemensamma mat- och
fikautrymmen med
fantastisk utsikt över Luleå

Kompetens- och
affärsutvecklingsprogram

Terrass på högsta våningen

Bli hyresgäst

Bli medlem

Mobilaris-huset ska ge dig som hyresgäst de
bästa förutsättningarna för verksamheten –
oavsett om ni är flera avdelningar, en mindre
arbetsgrupp eller bara du och din idé.

Vill du bli medlem i Norrlands bästa community? Vi
erbjuder medlemsskap till innovativa företag som
vill göra en tillväxtresa.

Här får du ta del av flexibla lokaler som
kan anpassas efter behov, kreativa rum för
innovation och gemensamma ytor för spännande
samarbeten med andra medlemsföretag. Vår
Service Desk faciliterar lokalerna och är spindeln
i nätet för alla våra events.
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Hos oss får du hjälp med att utveckla din egen
kärnverksamhet, samtidigt som du kan samverka
med andra. Vi har ett nära samarbete med LTU
och det finns goda möjligheter till forskning och
akademiskt stöd.

08

När vill du
flytta in?
Kontakta oss så berättar vi mer!
Vi ser framemot att skapa norra Sveriges
bästa community för innovativa företag. Och
vi gör det gärna tillsammans med dig.
Kontakta oss på Mobilaris för att veta mer om
hur du går till väga.
KONTAKTPERSON
Anneli Åhl
070-634 52 92
anneli.ahl@mobilaris.se

